KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-14

§ 172
Svar på remiss om granskningsförslag av havsplaner för Sverige
Dnr KS/2019:225
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-04-23 och översänder det som sitt
svar till Havs- och Vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut förslag till havsplan för Västerhavet
på så kallad granskning. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa
användningen av havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål
och miljömål. En havsplan är en strategisk plan som med stora drag ska visa
statens samlade syn på användning av havet.
Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och
domstolar i
kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också
vägledning av planen.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-23 Förslag:
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-04-23 och översänder det som
sitt svar till Havs- och Vattenmyndigheten.
Yttrande angående granskningsförslag av havsplaner för Sverige, 2019-04-23
Havs- och Vattenmyndighetens Förslag till Havsplaner för Sverige – Bottniska
viken, Östersjön och Västerhavet, granskningshandling 2019-03-14
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige - Bottniska
viken, Östersjön och Västerhavet, 2019-03-14
Samrådsredogörelse – Förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet och konsekvensbedömningar, 2019-03-14

Expedierat/bestyrkt

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-14

Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill
säga samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens
arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Havs och Vattenmyndigheten genom e-post till havochvatten@havochvatten.se.
Ange diarienummer 666-19 i mejlets ämnesrad.

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-23
Diarienummer

KS/2019:225

Tjänsteskrivelse - Yttrande angående granskningsförslag av havsplaner för Sverige
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2019-04-23 och översänder det som sitt svar till Havs- och
Vattenmyndigheten.
Sammanfattning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten har skickat ut förslag till havsplan för Västerhavet på så kallad
granskning. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna
ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan som med
stora drag ska visa statens samlade syn på användning av havet.
Havsplanerna kommer att vägleda nationella myndigheter, kommuner och domstolar i
kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Näringsidkare får också vägledning av
planen.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-23
Yttrande angående granskningsförslag av havsplaner för Sverige, 2019-04-23
Havs- och Vattenmyndighetens Förslag till Havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet, granskningshandling 2019-03-14
Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till havsplaner för Sverige - Bottniska viken, Östersjön och
Västerhavet, 2019-03-14
Samrådsredogörelse – Förslag till havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet och
konsekvensbedömningar, 2019-03-14
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Beslutet skickas till
Havs och Vattenmyndigheten genom e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer
666-19 i mejlets ämnesrad.

Beskrivning av ärendet
Kommunen har, från Havs- och vattenmyndigheten, fått en ny möjlighet att yttra sig om en första
havsplan för Sverige. Kommunen lämnade ett yttrande under samrådsskedet och bedömningen är att
materialet i flera delar reviderats och tydliggjorts inför granskning. Kommunen kan givetvis ha
synpunkter på enskilda användningsintressen men fokusområdet bör rimligen vara att syna Havsplanen
gentemot kommunala planeringsintressen. Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (2010:900) ta
fram en översiktsplan för hela kommunytan, inklusive territorialhavet. Många kommuner, inklusive
Kungsbacka är oerfarna vad gäller planering av marina miljöer men har insett att det kan behövas en
mer aktiv havs- och kustzonsplanering i en framtid där allt fler intressen gör anspråk på områden.
Havsplanerna är vägledande för den kommunala planeringen. I området i territorialhavet där de statliga
och kommunala planerna överlappar gäller båda planerna, i det yttersta havsområdet gäller endast
havsplanen och i kustområdet gäller endast översiktsplanen. Samspelet mellan havsplaner och
översiktsplaner är viktigt för att kopplingen mellan hav och land ska fungera bra. Översiktsplaner är
betydelsefulla för att visa lokala och regionala överväganden och anspråk som kan vara av relevans för
havsplaneringen.
Vid kommunala omprövningar och fördjupningar av översiktsplaner blir havsplanerna en samlad källa
till information om statens syn på den framtida mark- och vattenanvändningen inom området.
Detsamma gäller i relation till regionplaner.
Det är önskvärt att översiktsplaneringen för havet kan aktualiseras och uppdateras oftare med tanke på
den stora ytan den reglerar samt att teknikutvecklingen blir allt snabbare. Om planen uppdateras vart
åttonde år kan det ske att den bli föråldrad under tiden den är gällande och därmed bli ett hinder för att
kunna tänka innovativt och använda sig av ny teknik som kanske inte finns vid tiden för framtagandet.
En annan aspekt som talar för en mer frekvent revidering av havsplanen är att Hav- och
Vattenmyndigheten kommer att genomföra en mer detaljerad analys av riksintresseområdena.

Anders Lund

Raquel Dias Sandblad

Samhällsplanerare

Planarkitekt

YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Datum

2019-04-23
Diarienummer

KS/2019:225

Yttrande angående granskningsförslag av havsplaner för Sverige
Kungsbacka kommun tackar för möjligheten att få ge synpunkter på Havs- och
vattenmyndighetens granskningsförslag av Havsplaner för Sverige – Bottniska viken,
Östersjön och Västerhavet.

KUB1000, v2.0, 2012-05-23

Kungsbacka kommun ser positivt på att området V312 (G) har justerats i norr utifrån
nytt område (V316, Gn) i nordostlig del med särskild hänsyn till höga naturvärden.
Det är även positivt att materialet har kompletterats med vägledning för företräde
eller särskild anpassning för samexistens mellan användningar. Det underlättar för
avvägningar inom områden med fler än ett riksintresseanspråk.
Det är önskvärt att översiktsplaneringen för havet kan aktualiseras och uppdateras
oftare med tanke på den stora ytan den reglerar samt att teknikutvecklingen blir allt
snabbare. Om planen uppdateras vart åttonde år finns risken att den blir föråldrad
under perioden den är gällande och därmed blir ett hinder för att möjliggöra ny och
innovativ teknik, som inte var aktuell vid tiden för framtagandet. En annan aspekt
som talar för en mer frekvent revidering av havsplanen är att Hav- och
Vattenmyndigheten kommer att genomföra en mer detaljerad analys av
riksintresseområdena.

Hans Forsberg

Ann-Charlotte Järnström

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör
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